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INVENTAR  

al Fondului B.I.p. Chestionare privind obiceiurile populare din județul Sibiu  

 

Materialele subgrupei cuprind rezultatele cercetărilor științifice făcute de-a lungul 

timpului de către specialiştii muzeului, colaboratorii acestora, precum şi reproduceri xerox sau 

dactiloscripte ale unor publicaţii sau articole, rezultate ale cercetărilor științifice cu privire la 

obiceiurile populare din județul Sibiu. Au fost cuprinse fişe de teren, articole, studii, rapoarte de 

cercetare, răspunsuri la chestionare, extrase din publicaţii etc. 

 

 

Cota                   Autor, Titlu dosarului Nr. 

file 

CUTIA 

1 

Emilia Pavel – Elemente de continuitate și de specific etnocultural românesc 

oglindite în jocurile cu măști de Anul Nou  

55 

 Carmina Maior – Plan de cercetare a obiceiurilor populare tradiționale în 

județul Sibiu 

30 

 Carmina Maior – Propuneri de studiere a obiceiurilor tradiționale 

(calendaristice) din județul Sibiu 

35 

 Carmina Maior – Materiale pentru un calendar al tradițiilor populare din 

jud. Sibiu: Ispasul 

 

 Model de Chestionare pentru îmbogățirea bazei de date privind tradițiile și 

obiceiurile practice în județul Sibiu 

3 

 Obiceiuri de iarnă (articole din presă, dec. 2013) 2 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din AGNITA 

20 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009/2010 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din ALMA 

5 

 Aurelia Marcu - Cununa de spice verzi din ALȚÂNA  7 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009/2010 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din BENEȘTI 

3 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din BRĂDENI 

2 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din CHIRPĂR 

5 

 Aurelia Marcu – Raport de cercetare din 21/22 mai 2000 (documentare 

privind obiceiuri : cununa de spice, buzduganul, prescura, existența 

icoanelor pe sticlă) la CORNĂȚEL 

1 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din COVEȘ 

11 

 Elena Morar – Obiceiuri calendaristice și din ciclul vieții din DÂRLOS 7 

 Răspunsuri la chestionarele privind obiceiurile calendaristice tradiționale din 

FOFELDEA 

11 



CUTIA 

2 

Răspunsuri la chestionarele din 2009/2010 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din GHIJASA DE SUS 

1 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009/2010 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din IGHIȘU VECHI 

3 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din JINA 

3 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din MARPOD 

7 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009/2010 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din NETUȘ 

2 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009/2010 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din NOCRICH 

2 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din NOISTAT 

2 

 Aurelia Marcu – Raport de cercetare din 15 febr. 2000 (detalii privind 

obiceiul cununii și hopăițatul, precum și depistarea unui Pictor de icoane pe 

sticlă) în ORLAT 

2 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din RETIȘ 

3 

 Carmina Maior – Raport de cercetare la ROD privind obiceiul datului 

vaselor de Paști (”Prânzul Paștilor”) – conține fotografii 

1 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din RUJA 

2 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009/2010 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din SADU 

4 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din SĂCEL 

5 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009/2010 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din  SĂLIȘTE 

9 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din SĂSĂUȘ 

2 

 Informații privind ”Prinsul verilor” de la SIBIEL 1 

 Răspunsuri la chestionarele din 1974 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din SLIMNIC 

1 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din TĂLMACIU 

1 

 Documentație privind obiceiurile calendaristice tradiționale din 

TĂLMĂCEL 

23 

 Răspunsuri la chestionarele din 1960 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din TILIȘCA 

7 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din ȚICHINDEAL 

1 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din VĂRD 

2 

 Răspunsuri la chestionarele din 2009/2010 privind obiceiurile calendaristice 

tradiționale din VECERD 

3 



 Răspunsuri la chestionarele privind obiceiurile calendaristice tradiționale din 

VEȘTEM 

2 

 Obiceiuri calendaristice tradiționale în localitățile județului Sibiu : Săliște, 

Benești, Brădeni 

4 

   

     


